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NL formannen har ordet
Låsesmedtreff på Storefjell ble nok en gang suksess og vi var til sammen 392 deltakere.
Tilbakemeldingene er veldig gode og låsesmedtreffet befester en viktig stilling som arena for låsesmeder og
leverandører.
Tusen takk til NL administrasjonen, kurskomitè, instruktører og leverandører for et godt gjennomført
arrangement!

Knut Kildahl
Formann

I administrasjonen har det blitt endringer. Anne Line M. Sagbakken vil fra nå av være den som behandler
henvendelser til foreningen. Jeg ønsker Anne Line lykke til og oppfordrer våre gode medlemmer til å bidra
med fleksibel holdning i overgangen!
Vi har hatt henvendelser fra noen magasiner som ønsker å skrive om lås, der vi poengterer viktigheten ved
å skifte lås ved boligskifte og anbefaler montering av FG godkjente låser montert forskriftsmessig av en
låsesmed.
Det er spørsmål om bumping og nøkkelkopiering i flere fora nå, men dette er jo gammelt nytt, i hvert fall for
alle som følger med på utviklingen i bransjen. Trenden går mot at stadig flere systemer nå blir levert med
patenterte nøkler. Dette er en utvikling som vil skaffe oss et fortrinn som bransje. Dersom det er lesere som
har spørsmål rundt dette ber vi dere ta kontakt med et medlemsfirma i foreningen eller eventuelt med
foreningen Norske Låsesmeder.
Vi er avhengig av godt stoff til bladet vårt og jeg vil innstendig oppfordre alle lesere til å komme med innspill.
Vi har laget en spørreundersøkelse som et bilag til bladet der vi vil kartlegge dine ønsker om innhold.
Jeg vil få ønske alle lesere en god vår og sommer!
Knut Kildahl
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Med Taylors spesialdesignede verktøy hadde ikke Erlend Hallstensen
fra Låsgruppen, Tromsø så veldig
store problemer med å åpne låsen.

Følelsen
i fingrene

Engelske Tim Taylor var i Norge for første gang under årets
Låsesmedtreff på Storefjell. Han var mektig imponert over både
naturen og elevene på kurset i dirking pengeskap.
– Ja, det må jeg si, nesten alle har allerede
klart å åpne låsen etter bare noen timers
kurs, smilte Taylor.
Hjemme i Sheffield driver han firmaet T.A.
Taylor LTD, som foruten å drive med safe
også designer og produserer eget dirke
verktøy. Dette hadde han selvsagt tatt med
til Norge, og det var nok mange som ble
imponert over hvor ”enkelt” det var å få
opp låsene med Taylors dirker. Blant de
som prøvde seg med Taylors verktøy var
Stig Klophman fra Vakt Service Teknikk,
Vestfold.
– Jeg har ikke vært borti så mye dirking av
denne typen låser, det blir helst at man
borer. Men nå kan jeg i alle fall øve meg
hjemme før jeg drar ut til kunden, mente
Klophman.
Taylor reiser praktisk talt verden rundt og
holder kurs og selger verktøyene sine, og
er blant annet flere ganger i året i USA og
holder kurs. Ofte sammen med svenske
Owe Bengtsson fra Sesam Lås och Larm i
Gøteborg.
– Vi har stort sett det samme kursopplegget
uansett hvor i verden vi er, men det finnes
Stig Klophman i knallhard konsentrasjon
over en gjenstridig lås.
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Tim Taylor tok en liten ”æresrunde
oppvisning” i messehallen.

noe nordiske og britiske spesialiteter. Å
komme sammen på slike treff som dette er
veldig faglig utviklende. Både det man
lærer på selve kursene, men ikke minst
samtalene og erfaringsutvekslingene i
baren etterpå, smiler Bengtsson.
Han legger til at erfaring er et viktig stikk
ord når det gjelder å få opp en safelås.
Derfor er det viktig at man under hele
prosessen dokumenterer det man gjør med
bilder, tegninger og notater.
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Fra elev til instruktør
To ganger tidligere har Bjørn Harald
Hagen deltatt på Kent Martinsen og resten
av Brann og Låsservices populære kurs i
åpningsteknikk. Det ga såpass med mer
smak og ikke minst erfaring at han i år
hadde rykket opp som instruktør.
– Det var kanskje litt tilfeldig at jeg ble
spurt, men jeg har jo drevet en del med
åpning i jobbsammenheng de siste årene,
sier Hagen.
Kurset er blant de mest populære under
treffet, og det er ikke bare Hagen som lar
seg imponere over Kent Martinsens teknikk
og egenutviklede verktøy.
– Det kan jo være greit for Kent å slippe å
styre ”hele butikken” alene. Derfor er det
fint at nye kan komme til på instruktørsiden.
Dette er kjempemoro, og jeg håper å
kunne være med videre, gliser Hagen.
Bjørn Harald Hagen (bak) fra Hafslund
Sikkerhet Teknikk i Skien har rykket opp
fra status som deltager til instruktør.

Alle følger spent med når Kent Martinsen
viser hvor enkelt man åpne en lås, bare man
har det rette verktøyet og kunnskapen.

Oppsummering Bjørn Ørnung og Trond Melgård har mye å prate sammen om. Men mest opptatt var Melgård med å reklamere for elektromekanikkutdanningen på Egge videregående
skole i Steinkjer

LÅSESMEDEN 1-2008

Skapte glede Silcas gavmildhet på kalenderfronten
skapte mye glede lørdag ettermiddag.

5

TREFF

Tom Wettermark
fra Siemens AS
sørger for at alle
har det de trenger
av utstyr.

Lover
ohms
lov
Vanligvis når man skal lære noe går man via teori til praksis, men i tilfellet med grunnkurs
elektro så blir det for mange den andre veien.
– Vi opplever jo at mange låsesmeder
faktisk har en begrenset kompetanse i
forhold til det utstyret de skal montere
eller reparere. På dette kurset prøver vi å
gå gjennom hva en låsesmed kan forvente

Thomas Sørflaten (til venstre) og Andre Johus
fra Låsmester 1 følte behov for en oppfrisking
av elektrokunnskapene sine.

seg ute i den ”virkelige” verdenen, forklarer seg instruksjonsboka ut på jobb, mener
Sann.
Thomas Sann fra Siemens AS.
Sammen med Tom Wettermark fra samme Selve kurset var lagt opp så man begynte
firma tok han mål av seg til å lære bort det med ohms lov, og Sann tror at det er riktig
absolutt grunnleggende i forhold til elektro ende å begynne i.
på Storefjell. De aller fleste på kurset – Vi må legge det på det nivået. Det er
hadde nok vært borti elektro og elektro mange her som har ganske begrensede
mekanikk på forhånd. Men én ting er å få elektrokunnskaper på forhånd, mens noen
ting til å funke ute på jobb, noe helt annet har noe erfaring, opplyser han.
er det å faktisk forstå hva som skjer inni Andre Johus og Thomas Sørflaten fra
de komponentene man jobber med til Låsmester 1 i Oslo var blant de som hadde
satt av fredagsettermiddagen til å fikle med
daglig.
– Det er mange som har plundra og skrudd elektroniske komponenter.
og oppdaget at dritten ikke virker. I mange – Jeg har grunnkurs elektro fra videregående,
tilfelle kommer dette av mangel på men det er alltids greit med en liten
kunnskap. Omtrent 80 prosent av alle oppfriskning, forklarer Thomas, mens Andre
supporttelefonene vi får dreier seg om helt mente at etter to år primært på systemavdeling
elementære ting. Og den vanligst årsaken kunne det også for hans del være kjekt med
til at vi får telefoner er at man ikke har med en reminder på elektrobiten.
Populært
Hans Mejlshede trekker
alltid mange til sine
kurs.

Fotoglede Det mangler
ikke på motiver når 400
personer fra låsbransjen
samles til treff.
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Kjetil Ytterhus i Fibex AS kunne stolt vise frem
et splitter nytt produkt på messen.

Har (adgangs)kontroll
Kjetil Ytterhus i det relativt nystartede firmaet Fibex AS
møtte stolt på Storefjell med et splitter nytt adgangskontrollsystem, og han var strålende fornøyd med responsen.

– Vi har fått veldig bra feedback fra
kundene på produktene våre, og fikk
faktisk en ordre den første dagen her oppe,
konstaterer Ytterhus.
Han og de andre i Fibex AS hadde med seg
Håkan Forsberg fra svenske Tidomat, som
er en av produktleverandørene til firmaet.
I tillegg tilbyr de produkter fra blant andre
Comelit og Axema.
– Markedet vårt er hele spekteret fra smått
til stort, på det meste opp til 100 dører.
Låsesmeder og elektronikkbransjen er

hovedkundene våre, og vi kan tilby
fleksible produkter med vekt på både
design, funksjonalitet og ikke minst
tilleggstjenester, forklarer Ytterhus til
Låsesmeden.

Svenske Håkan Forsberg (til høyre) representerer Tidomat som har laget og solgt
adgangskontroller siden 1982.

Nytt system Mens Christer Wiberg og Trond
Wiker monterte Dorma-standen sosialiserte
Atle Knudsen med blant andre Anders Karlemark. Firmaets nyhet på messen, låssystemene IX6 og RS8, som egentlig først skal lanseres i april vakte også stor oppmerksomhet.
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De nye

var på plass
Stansefabrikken er nytt medlem i Foreningen Norske
Låsesmeder, og var selvsagt til stede på Storefjell med et
stort utvalg av postkasser.

Trond Eriksen i Stansefabrikken
kan lever det meste av postkasser til inne- og utebruk.

Ulsec hadde selvsagt stand i messehallen.
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Mye jobb. Når man har den
største standen på messa er det
mye som skal rigges opp i forkant av publikumsinnslippet
lørdag formiddag.
TrioVing stilte som vanlig mann(og kvinne)sterke opp. med blant
annet John Ivar Isaksen (t. h.)
som tok sin del av sjauejobben
fredag ettermiddag.

Passiar. MU-standen var et populært
samlingspunkt hele lørdagen.

– Halvparten av postkassesalget vårt går I likhet med Stansefabrikken var selvsagt
gjennom låsesmeder, så det var viktig for også Ulsec også på plass på Storefjell.
oss å melde seg inn, forklarer Trond Grossisten som tidligere het RCO Security
Eriksen i Stansefarbrikken.
holder til på Dal, nord for Oslo og har
Firmaet har sin base i Lillesand, men har låsesmeder, installatører og grossister som
også produksjon i Fredrikstad og en stor kunder.
fabrikk i Litauen. I tillegg til å lage post – Vi legger stor vekt på service og support.
kasser fabrikkerer de alt fra frontpanel til Og med et stort lager i Norge skal vi være
Bang & Olufsen-produkter til bildeler.
raske på utbytteenheter. Vi kan nok til
– Hovedvekten av de kassene vi selger via enhver tid levere opp mot femti lesere på
låsesmeder er systemkasser til innendørs dagen, konstaterer Stein Ulseth, og legger
bruk i for eksempel boligblokker, inform til at de ikke selger til sluttbrukere.
erer Eriksen.
– Alt skal gå via låsesmeder eller installatører,
sier han.
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Også i år arrangerte leverandørene en
spennende konkurranse med flotte
premier fra Star Tour

Vinnere

Gode venner Danske Hans Mejlshede og
svenske Owe Bengtsson (til høyre) kan stå
som et symbol på at låsbransjen ikke kjenner noen geografiske grenser.

av årets leverandørkonkurranse var:

Premie, NOK 7 500,Thomas Sørflaten i Låsmester 1
Premie, NOK 5 000,Jens Bråten i Myhre Lås og Mek. Verksted AS
Premie, NOK 5 000,Ronny Thorkildsen i Låsmester 1
Alle premiene var gavekort fra Star Tour.

Inspeksjon. Stein Bugten foretar
en nøye vurdering av produktene
som Knut Mila kunne vise frem på
standen til Boyesen & Munthe.
Gjorde seg kjent Nyansatt administrativ
sekretær, Anne Line Sagbakken knyttet
mange nye kontakter på Storefjell.
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Blant de som fikk litt faglig oppdatering på
nyheter var Rolf Riediger (til venstre)
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Treffdagbok
fra Erlend Hallstensen,
Låsgruppen Tromsø

Fredag 25/1
I slutten av januar var det igjen tid for en
ganske lang reise til Storefjell. Når man
kommer fra Tromsø, så blir det en ganske
bra distanse å reise, både med fly og buss.
På Storefjell var det raskt klart til kurs. I
år var det dirking av tilholderlåser for
safer som var første kurs. Det skulle gå
over 2 økter for å komme dypere ned i
emnet.
Her var det Tim Taylor fra Storbritannia
og Owe Bengtson fra Sverige som var
forelesere. De hadde med seg mange
dirker og låskasser og var villige til å dele
kunnskapen. Tim hadde på forhånd laget
små filmsnutter der han viste bruken av
ulike dirker. Det ser veldig lett ut når det
er vist på storskjerm og når man kan se
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hva som skjer i låsen. Det er noe helt
annet når det er en tjukk hvelvdør som
må dirkes opp.
Etter to økter med dirking så har man
skjønt prinsippene, men det gjenstår
mange timers øving før man nærmer seg
de to kursholderne. De delte for øvrig
villig ut visittkort, medlemsblader fra
safeteknikernes organisasjon SAVTA og
verktøykataloger. Ser at det er viktig å få
kontakter rund om, der en kan få hjelp
og tips om en skulle stå virkelig fast.

LÅSESMEDEN 1-2008

Lørdag 26/1
Lørdag etter lunsj var det tid for årets
leverandørmesse. Her hadde
leverandørene igjen brukt mange timer
på rigging og klargjøring for oss. Jeg
synes det er interessant å få pratet med
leverandørene. Her får man mulighet
til å se på nye produkter, og drøfte
løsninger med de som står på standen.
Lørdag kveld var det takk til Marion
for godt arbeid. Her må jeg bare henge
meg på de andre og takke. Jeg har jo
plaget Marion med e-post mange
ganger opp gjennom årene. Fra jeg
startet å abonnere på Låsesmeden
lenge før jeg ble lærling,
til kverulering rundt
regelverket for
medlemskap da jeg
hadde tatt Svenne
brevet.

Videre fortsatte kvelden med fest
middag og sosialt samvær. Det var som
alltid hyggelig å kunne prate med
andre som faktisk er interessert i lås.
Gjennom helga får man en del nye
bekjente. Og siden låsbransjen ikke er
større en det den er, så er terskelen for
å ringe til noen av sine nye kontakter
senere ikke så veldig høy.
Jeg prøvde som vanlig å få pratet en
del med de utenlandske instruktørene.
Jeg synes det er interessant å høre om
deres hverdag i låsbransjen, for den er
på mange områder ganske forskjellig
fra vår.

En annen jeg snakket med var Trond
Melgård, læreren fra Egge videre
gående om den nye låsesmedopp
læringen. Her har man muligheten til å
påvirke opplæringen av nye låse
smeder. Han var jo også interessert i
ideer fra hele landet.
Jeg måtte jo også høre hvordan det er
å være litt utenfra på et såpass spesielt
arrangement som låsesmed treffet er.
Han var i hvert fall imponert over
intensiteten på fagpraten gjennom
helga.

Søndag 27/1
Søndag morgen var det systemløsning og låsesmedetikk på
planen. Dette er jo et rolig kurs, noe som sikker enkelte setter
pris på etter helga. Etter kurs og lunsj, var det med buss til
Gardermoen.
Neste år er vel den lange reisen litt glemt, så da satser jeg vel
på ny tur til låsesmedtreffet

LÅSESMEDEN 1-2008
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Vil savne
fellesskapet

Etter elleve år som administrativ leder i Foreningen Norske
Låsesmeder takker Marion Jensen av. Hva hun skal gjøre nå vet
hun ikke, men mange turer i skogen kommer det i alle fall til å bli.

TEKST OG FOTO: PÅL ANDREASSEN

– Egentlig kunne jeg tenkt meg en jobb på
”gølvet”, langt unna den typen jobb jeg har
hatt de siste elleve årene. Stesønnen min
har nettopp begynt i en mekanisk bedrift,
og jeg merker at jeg faktisk er litt misunnelig
på ham. Jeg savner romsligheten, humoren
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og det litt tøffe miljøet. Det er kanskje
derfor jeg har trivdes så godt med
håndverkerne i låsbransjen, sier Marion.
Hun vet hva hun snakker om, for i 17 år
før hun begynte i NL jobbet hun på gulvet
hos TrioVing. Først i skøyteavdelingen,
siden som verktøymaker – og ikke minst
som fagforeningsleder. Etter det jobbet

Det kommer til å bli mange turer i skogen
med hunden Chrissy for Marion utover våren.

hun fire år med TrioVings sikkerhetsskole,
og ble i de årene godt kjent med låse
smedfaget, blant annet med å bygge opp
den første Låsesmedskolen i Norge, i
samarbeid med NL. Og da var veien kort
til å begynne å jobbe for NL.
Hjemmekontoret – eller rettere sagt
garasjen – hvor hun har arbeidet, er
allerede i ferd med å bli ryddet, og det er
bare en gedigen safe som vil bli stående
igjen som et minne om tiden i Foreningen
Norske Låsesmeder.
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også har talerett. Men jeg tror og håper Det ble et heftig gavedryss da Marion ble takdet. Og har jeg det ikke, så skal jeg i alle ket av på Storefjell (Foto: Rolf Riediger)
fall sørge for at jeg får det, smiler hun.
Hun kommer nemlig ikke til å kutte alle At kollegaer i bransjen også har hatt glede
bånd til låsefaget med det første. Å være av å jobbe med Marion ble ikke minst
administrativ leder har også gjort at bekreftet da hun ble takket av på Storefjell
Marion har knyttet mange vennskapsbånd i januar. Der kom den ene etter den andre,
til mennesker hun har blitt glad i, og fått fra inn og utland, med rosende ord om
respekt for. Dessuten skal Marion i en hennes innsats for foreningen.
overgangsperiode blant annet bistå sin – Du satte deg i respekt veldig raskt, og jeg
etterfølger Anne Line med å gå gjennom, tror at de formenn og styrer du har jobbet
med har vært svært glad for å ha deg med
og bygge opp et nytt arkiv.
– Spesielt de to siste årene har vært veldig på laget. Du er ikke fysisk stor – heller litt
hektiske, og det er litt jobb som har blitt liten, men det skal store sko til å følge etter
liggende. Men jeg er veldig glad for at det deg. Det tror jeg Anne Line og Bjørn klarer,
er Anne Line som skal ta over etter meg, men jeg tipper på at de er glad for en
hun kommer garantert til å gjøre en god overlapping, mente Bård Eilif Hveding i
jobb for Foreningen Norske Låsesmeder, sin tale til Marion.
erklærer 50-åringen.

Fra sekretær til leder
Det er forening i en helt annen form og
fasong som Marion nå forlater i forhold til
den hun tok over. Da bestod ”IT-avdelingen”
– Det gamle kontoret skal bli trimrom, ler av et par disketter, og resten var en stabel
med papirer.
Marion.
– Jeg følte at jeg virkelig ville jobbe med
dette, og søkte i utgangspunktet på en
Hektiske perioder
Men det er ikke bare med lett hjerte hun jobb som egentlig ikke var ledig. Men da
forlater foreningen som hun har vært med Oddvar Andresen (87) – som jeg fortsatt
på å bygge opp til det den er i dag. Blant har kontakt med – ga seg, ble det en
annet ved å være med på å heve aner åpning for meg. Til å begynne med kalte
kjennelsen av låsfaget. Både eksternt og jeg meg sekretær, men ble etter hvert mer
internt. Og at jobben hun har nedlagt er og mer leder. I løpet av årene føler jeg at vi
har bygd opp en rimelig bra organisasjon
blitt satt pris på har hun synlig bevis for.
– Se her. Jeg fikk jo gullnålen som bevis på og jeg tror også at jeg har vært en dyktig
at jeg honnørmedlem. Det betyr at jeg har administrator, mener hun, og trekker
møterett på årsmøtene, men ikke stemme spesielt frem bladet Låsesmeden, som hun
rett. Jeg har ikke helt funnet ut av om jeg har hatt stor glede av å få jobbe med.
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Uhyre effektiv er en betegnelse som passer
på Marion, men noen ganger er det også
greit å slappe av.
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Det er lov å være blid

legge gulv så kjøpte vi to pakker parkett,
men fikk over halvparten til overs, gliser
Marianne.
Allikevel ble det arrangert åpningsfest
(selvsagt), og disken måtte de trille ut i
fellesarealet utenfor ”butikken” hver
morgen.
– Det er helt utrolig hva vi fikk inn i det
enn hva som var tilfellet da de startet opp lokalet, selv om vi fysisk måtte banke
TEKST OG FOTO: PÅL ANDREASSEN
på Økern Senteret for drøyt tre år siden. skrivebordet på plass. Og jeg kan love deg
– Vi er jo gla’ folk som liker å ha noe å feire. Her snakker vi kanskje landets minste at det ble rimelig trangt i lunsjen, minnes
Marianne.
Enten det er på låsesmedtreff eller det er låsesmedlokale.
julelunsjene våre her i butikken for kunder – Da vi startet opp var det viktig for oss å
og ansatte. De blir arrangert hvert år, og få lokale på Økern Senteret, men det Litt jålete
da kan jeg love deg at det er trangt her, eneste de kunne tilby oss til å begynne med I dag har de betraktelig mer plass å boltre
var et lite kott på noen få kvadratmeter, seg på, og med totalt seks ansatte –
smiler Roy Selstad og Marianne Aker.
Med nye lokaler i Brobekkveien i Oslo har inntil vi kunne overta det lokalet vi egentlig inkludert lærlingen Anders Raudås – er
firmaet imidlertid fått noe mer festplass skulle ha. Det var så lite at da vi skulle det en sunn bedrift Marianne styrer.

Det er aldri vanskelig å kjenne igjen noen av de ansatte i
Aker Lås og Nøkkel AS. Med helt like arbeidsklær skiller de
seg godt ut fra mengden. Dessuten er de tilsynelatende alltid like blide.
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LÅSESMEDEN 1-2008

Firmaprofil

Det er lett å se hvor disse to karene jobber.

øvrig også TrioVing Sikkerhetssenter, sier
Marianne.
Omsetningen i firmaet har økt jevnt og
trutt helt siden starten, og blant de største
firmakundene er OBOS, Undervisningsbygg
og Namsfogden i Oslo.
– I snitt så har vi nok én bil tre dager i uken
bare på jobb for Namsfogden. De har i
alle år vært den største enkeltkunden vår.
At vi har den jobben henger nok sammen
med at vi er åpningsspesialister. Vi har
også døgnservice, hvor alle gutta går én
uke av gangen på natta, forklarer Roy.

Bratt lærekurve
– Vi er nok kanskje litt jålete. Men har man Det er med andre ord ikke mangel på
kvinnelig sjef, så har man kvinnelig sjef, oppdrag, og Marianne skulle gjerne sett at
slår Roy Selstad fast.
de klarte å få tak i flere flinke folk.
Marianne understreker at ”uniformeringen” – Aller helst skulle vi hatt en kloning av
kun er utenpå, men at det selvsagt skaper Torgeir. Det er vi på desperat jakt etter. En
en tilhørighet til firmaet. På fritiden som kunne jobbet både ute og inne, og
derimot er det sjelden de ansatte ser så delt på de oppgavene som Torgeir har i
mye til hverandre.
dag. Vi har i alle fall oppdrag nok til minst
– Selv om vi kanskje kan ha en litt sånn ett årsverk til, mener hun.
bikerstil utad, så er vi veldig forskjellige Som hos de aller fleste andre låsesmeder
med fritidsinteresser som strekker seg fra blir elektrobiten viktigere og viktigere
sport og korpsmusikk til jakt og også hos Aker Lås og Nøkkel AS, og de
motorsykkel, forklarer Marianne som selv hadde en relativt tøff lærekurve da firmaet
er aktiv skytter og jeger.
monterte hovedstadens største Bewatoranlegg for en tid tilbake.
Vi fikk anbudet på høyblokka på Økern
Døgnet rundt
Aker Lås og Nøkkel AS ble firmamedlem i Senteret, og selv om vi aldri hadde gjort en
Foreningen Norske Låsesmeder i fjor, mens sånn jobb før var det jo bare å sette i gang
både Roy Selstad, Rune Jøkling og Torgeir og finne ut av ting. Det ble litt som da jeg
begynte bak disken i låsesmedbutikk i
Evensen er personlige medlemmer.
– Vi søkte om medlemskap med en gang vi 1995. Jeg kunne ikke noe om lås og nøkler
startet firmaet, det er viktig å være da, men jeg lærte fort. Det må man bare,
NL-medlem. For et år siden ble vi for oppsummerer Marianne.
En blid gjeng på treff. Fra venstre Roy Carlsen,
Marianne H. Aker, Torgeir Evensen, Rune Jøkling, anders Raudås og Roy Selstad.

Sammen med Ingeborg Haukerud er hun,
så vidt Låsesmeden kjenner til, den eneste
jenta som er daglig leder og innehaver av
en låsesmedbedrift i Norge. Mens Torgeir
Evensen tar seg av anbud, prising og er
servicesjef, styrer Marianne butikken og
kontorfunksjonene.
– Og så holder hun oss i øra, ler Roy.
De som møter noen fra Aker for første
gang, spesielt på låsesmedtreff, er kanskje
ikke helt sikre på hva de faktisk er; et
rockeband eller en motorsykkelklubb?
Prikk like klær og til og med sko gjør at de
definitivt skiller seg ut i mengden.
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Hunden Bodil er selvsagt med mamma,
Marianne på jobb.
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Bakker

NYHET!

ETA graveringsmaskin
for nøkler

...hengelås

...plastskilt

...messingskilt og anheng

En graveringsmaskin
i proffklassen med en mengde
ulike spesialbakker for alle
mulige bruksformål.

...kontinentalsylindere

...runde sylindere

ETA leveres som standard med J1-bakk for plastskilt.
I medfølgende program ligger det en rekke ferdige maler
for nøkler, sylindre, hengelås m.m., slik at maskinen er enkel
og rask å bruke. Programmet håndterer 2 faste koder,
løpenummer og logo i sitt standardoppsett. ETA kan også fås
med en spesiell roterende bakk som kan gravere ringer,
samt en bakk for ekstra store skilt.
Kontakt oss for mer informasjon.

...og ovale sylindere

Produktene markedsføres i Norge av TrioVing a.s
Tlf: 69 24 52 00 Fax: 23 37 30 50

produk t • NYT T

FRA FIBEX AS:

Tidomat smartONE

er et kompakt adgangskontrollsystem for inntil 16 dør-miljøer
som enkelt programmeres via datamaskinens nettleser.
SmartONEv2 har tidsskjema mot dører og personer og gir full fleksibilitet uten å lette på
sikkerheten.
Det er kalender for røde dager; faste fridager kan forhåndprogrammeres slik at dører
forblir låst.
Import/eksport av personer (kort/brikker). Med ekspansjonskort (á 8 tilkoblinger) kan
man administrere inntil 16 dører. Med sentralens integrerte webserver kreves det ingen
softwareinstallasjon.
smartONE har en rekke funksjoner som gjør at systemet passer på mange forskjellige
typer dør miljøer. Hver dør har en programmerbar relé utgang til f.eks. styring av alarm,
ringeklokke eller døråpningsautomatikk. Releet kan også styres manuelt via kortleser for
å koble til/fra et eksternt alarmsystem. Via fjernåpning/-styring kan administratoren
enkelt åpne dører eller styre eksempelvis belysning fra arbeidsplassen.

FRA FIBEX AS:

Ny Kortleser
til adgangskontrollsystemet
PW32; PT3081.
Tidomat PW32 er et nettverksbasert sikkerhets
system som benytter det eksisterende nettverket for
å oppnå størst mulig fleksibilitet. Produktene kobles
direkte til det lokale nettverket, noe som gjør det
enkelt å komplettere med andre nettverksprodukter,
som f.eks. (nettverk) kamera eller kameraserver.
En ny utgave av kortleser PT-3080 er lansert, PT-3081.
Kortleseren er en slaveleser som kobles til
sentralenhet. Den leser både magnetkort, samt
berøringsfrie kort/brikker av EM-4102.
Ved åpen dør, enten via tidsskjema eller manuelt satt
åpen, er bakgrunnsbelysningen grønn. Man får også
grønn LED ved godkjent passering.
Under ”normal” drift (hvilemodus) er bakgrunnslyset
blått.
Dersom man ikke hører til, taster feil eller kommer
til blokkert dør vil man få rødt lys i displayet.
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Randi-Line® Komé - designet af Arkitektfirmaet C.F. Møller
Arkitektur, funktion og ergonomi er fundamentet for en ny og spændende dørgrebsserie - Randi-Line® Komé . Et seriøst bud
på en moderne klassiker i den velkendte
Randi kvalitet.

www.randi.ingersollrand.dk

Randi-Line® Komé er en komplet serie af
dørgreb, vrider, rosetter og skilte, der kan
kombineres med det øvrige Randi sortiment i rustfrit stål. Et sikkert valg til proffessionelt byggeri.

produk t • NYT T

Møller Undall AS 

utvider sortimentet
Dørvrider 2812 og 2813
er
i
utførelse
rustfritt mattbørstet stål,
henholdsvis 16mm og
19mm.

Produktkatalog
2008 fra Møller
Undall AS
Det er med glede MØLLER UNDALL gir ut
Produktkatalogen for 2008. Den er
på hele 498 sider, og inkluderer også en
Cd-rom som inneholder katalogen i
elektronisk utgave.   MØLLER UNDALL
har som alltid, flere spennende nyheter å
by på og her er noen:
- Dørlukkere og dør -automatikk fra
GEZE - Smart kodelås for skuffer og
skap, CL1000 - “Lydløst” elektrisk
sluttstykke, Step 600, som takler listetrykk
på 200 Kg - Nye patenterte nøkler i
sylinderserien MU pExtra
Du er alltid velkommen til å kontakte
MØLLER UNDALL, en MU Partner
eller MU Forhandler som alle fører
produktene du finner i produktkatalogen.

Disse vriderne kan, som
alle andre MU rustfrie
vridere, benyttes med MUs
rustfrie vriderskilt. Begge
modellene leveres uten
skilt og er lagervare.

Elolegic skaplås
Møller Undall AS lanserer elolegic
skaplås med fullverdige elolegic
egenskaper.Skaplås 2100 er en del av
elolegic V3 og fungerer således kun
mot nye eller oppgraderte elolegic
systemer. Skaplåsen kan også
programmeres
kun
av
programmeringsnøkkel direkte i
låsen
i
V2
systemer
(kun
basisfunksjoner). Skaplåsen passer
til dør tykkelser 13-19mm og har en
IP klasse på 44.

Møller Undall AS tar ett skritt videre med KABA elolegic V3
KABA har produsert og utviklet elektromekaniske låssylindere
siden 1984, og Elolegic er et godt utviklet konsept.
V3 inneholder en rekke nye funksjoner og egenskaper som
gir flere muligheter og større fleksibilitet.
Kaba benytter Legic-teknologi i sine lås og adgangssystemer.
Legic teknologi benyttes også av mange andre aktører. Med
nøkler, brikker eller kort fra Elolegic kan man betjene
utallige andre Legic-komponenter.
Konseptet kombinerer den mekaniske sikkerheten med
fleksibiliteten i elektronikken og består av enheter som
patenterte sylindere, lesere og medier i form av nøkler,
brikker, kort og armbåndsur.
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Carl F tilbyr et løsningsorientert
adgangskontrollsystem – SALTO,
som strekker seg lenger enn
produktets design, og som bruker
kjent teknologi til å skape optimale
løsninger. SALTO systemet er mer
enn bare adgangssikring til hoteller
og bedrifter. Det er gjennomtenkt
adgangskontroll, som tilpasses de
individuelle behov.

Det berøringsfrie
teknologien er den
mest populære
teknologien. Kort
eller brikke skal bare
i nærheten av leseren
for å bli lest.

Norsk Nøkkelservice A/S
Sinsenveien 4
0572 Oslo
www.nnokkel.no

carlf.dk

produk t • NYT T

Eagle Object Control fra Assa Key Solutions

TrioVing lanserer systemet Eagle Object
Control fra Assa Key Solutions.
De har levert nøkkelkontrollsystemer i
ulike varianter siden 1980, og i 1997 ble
systemet KEYSafe lansert. Dette var et
system med robuste nøkkelskap hvor
hver enkelt posisjon (krok) i skapet er
kontrollert og logget av et PC-program.

Høsten 2007 ble systemet Eagle Object
Control lansert. Det bygger på samme
prinsippet, men har en mer avansert
dataløsning. Hvert enkelt skap settes i
virksomhetens datanettverk og alle
nøkkelposisjoner, og alle hendelser i
hvert enkelt skap kontrolleres fra og
logges i en database på en sentral server.
Mange skap på forskjellige geografiske

lokasjoner kan håndteres av samme
server. Betjening av programmet på
klienter gjøres ved å gå inn på en
webside.
Forsvaret, fengsler og kommunale etater
har vist stor interesse så langt. I Sverige
går en stor del av leveransene til
hjemmebaserte tjenester i eldre
omsorgen

Uknuselig nyhet fra Noby AS
Mange har sett seg lei av stadig å måtte bytte glass på manuelle nødåpnere for
adgangskontrollanlegg. Spesielt gjelder dette for skoler, kjøpesentre og lignende.
Denne nyheten fra Noby vil trolig mange bli svært fornøyde med:
Ferdig montert ”uknusbart glass” av plast som ikke trenger å skiftes ut, men kun
resettes med en enkel nøkkel.
I tillegg følger det med et standard knusbart glass for de som foretrekker dette.
LED lys med god gjengivelse i 180 graders vinkel indikerer at nødåpneren er
aktivert.
Den leveres med ” påveggsboks”, men passer i standard veggboks.
Det kan også monteres en summer i enheten.
Nødåpneren kan også utstyres med et beskyttelsesdeksel.
Kan leveres med enkelt eller dobbelt kontaktsett.

LÅSESMEDEN 1-2008
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Nye samarbeidspartnere for
SIKKERHETSgrossisten AS
Sikkerhetsgrossisten har inngått avtale
med det spanske firmaet JMA om å
selge, lagerføre og distribuere deres
produkter i Norge. JMA er i dag Europas
største produsent av nøkkelemner og i
tillegg produsent av nøkkelfrese
maskiner, transpondermaskiner og
graveringsmaskiner.

Sikkerhetsgrossisten har også inngått
avtale med KeyLine/Prokey AB om salg,
lagerføring og distribusjon av deres
produkter i Norge. KeyLine er en
italiensk produsent av avanserte nøkkel
fresemaskiner, transpondermaskiner
og nøkkelemner.

Ole
Rønning

Håkon
Lorentzen

Nyansatte
hos SIKKERHETSgrossisten AS

Sikring av Skandinavias
største kjøpesenter

Møller Undall AS har levert og montert låser og beslag til Skandinavias største
kjøpesenter, Sandvika Storsenter i Bærum, med 60.000 kvadratmeter og 190
butikker.
Utbyggingen av tidligere Info-Rama består av en utvidelse på 24.000 kvm og er
knyttet til Sandvika storsenter via en innendørs handlegate. Dette gjør det mulig å
gå tørrskodd mellom det nye og gamle senteret.
Møller Undall AS har utført lås - og beslagleveransen for entreprenøren ØIE AS.
Senteret åpnet 17. oktober 2007.
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Som følge av økt arbeidsmengde har vi
gleden av å informere om to nyansatte
hos SIKKERHETSgrossisten AS. 1. mars
ble Håkon Lorentzen (32 år) ansatt som
salgskonsulent med ansvar for salg til
våre låsesmedskunder. Håkon har 10 års
erfaring fra salg hos Expert og Elkjøp, og
før dette, nesten 2 år på lageret til Copiax
i Oslo.
Ole Johs. Rønning (49 år) begynte også
hos oss 1. mars, han er ansatt med
ansvar for lager, distribusjon og teknisk
støtte på maskiner/nøkkelemner. Ole har
nesten 30 års bakgrunn og erfaring fra
Politiet.
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Hva ønsker du
at Låsesmeden skal inneholde?
(Kryss av)
Interessant
		

Mindre
interessant

Regler og forskrifter
Brann – Rømning - Forsikring

______

______

Lås og beslag
Produkter, løsninger

______

______

Teknologi og design

______

______

Låssystemer

______

______

Dørlukkere, automatikk

______

______

Installasjon

______

______

Drift og vedlikehold

______

______

Adgangskontroll, Alarm, ITV
Produkter, løsninger

______

______

Teknologi og design

______

______

Drift og vedlikehold

______

______

______

______

Reportasjer
Regler og forskrifter, brann, rømning
Forsikringsselskapene, forskrifter (FG)

______

______

Sikkerhet kontra trygghet, (Innbrudd/rømning)

______

______

Nybygg, Prosjektering – beslagbeskrivelser

______

______

Vedlikeholdsmarkedet

______

______

Teknologi, historikk og utvikling

______

______

Annet____________________________

______

Nyttig
Kommenter hva du mener kan være nyttige oversikter og annet innhold som kan hjelpe deg i din hverdag:

Undersøkelsen er anonym, men vi ønsker at du krysser av for hvilken gruppe du tilhører:

Låsesmed____ Arkitekt____ Entreprenør____ Næringsbedrift____ Drifts-/sikkerhetsleder____

Svar sendes pr post:	Elektronisk:		
Foreningen Norske Låsesmeder
Postboks 107
1332 Østerås

post@nl-lasesmed.no

Faks:
2106 2735

Skjemaet ligger også på våre hjemmesider www.nl-lasesmed.no

DORMA
Vi ønsker våre
nye kollegaer
velkommen !

Dørteknikk

Automatikk

Glass

Vi vil ønske våre nye kollegaer velkommen til DORMA !
DORMA styrker staben og har ansatt nye inneselgere, montør, lageransvarlig
og logistikkansvarlig.
Velkommen Arne Kjær, Cathrine Pfeuti, Knut T. Echroll, Magne Svendsen,
Morten Eriksen, Randi Blekesmark, Vidar Eriksen, Ann Katrin Pettersen,
Terje Løwer og Ove Tåsåsen.
Vårt lager i Oslo er snart ferdig oppusset og vi ønsker både nye og gamle kunder
velkommen innom.

DORMA Norge AS, Alfasetveien 1, 0668 Oslo, Tlf. 23176800, dormanorge@dorma.no, www.dorma.no

STA

Mobile Vegger

Medlems • NYTT

SLR
Det var årsmøte i Västerås Sverige, helgen den 4. – 6.april.
Jan Törner, (t. h.) styreformann siden april 2004, takket av og
overlot vervet til Håkan Svensson (t. v.)
Vi takker Jan Törner for et godt samarbeid gjennom mange år
og ønsker Håkan Svensson lykke til.

Låsesmedkalender 2008
ELF Convention 2008
vil være i Athen fra 23. – 25.mai
www.elf2008.com

ALOA Convention
15.-22.juni
Dallas, Texasnl

Jubilanter
Vi gratulerer NL medlemmer

50 år
Marion Jensen
Geir-Erik Birkeland

Samarbeidspartnere har valgt å
støtte NL for å anerkjenne det
aktive arbeid foreningen gjør for å
fremme interessen for gode fysiske
sikringstiltak, og dens opplæring
og informasjon til sine medlemmer
om riktig bruk og montering av
utstyr og materiell.
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3.02. 1958
30.04 1958

Alarm & Låsservice
Rolf Hemer AS
søker Låsesmed,

se annonse på www.nl-lasesmed.no

SIKKERHETSgrossisten
.RENAG.BRATZ.MØNSTER.
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Godkjente firmaer pr. 1. April 2008
ALTA
Thermoglass AS
Betongvn. 1, Pb. 2046 Elvebakken 9507 Alta
Tlf. 78 44 36 80. Fax 78 44 36 99

HØNEFOSS
Brann & Låsservice
Hønengt. 25, 3513 Hønefoss
Tlf. 32 12 45 40. Fax 32 12 05 90

NITTEDAL
Myhre Lås og Mekaniske Verksted as
Stasjonsvn. 70, 1482 Nittedal
Tlf. 67 07 30 10. Fax 67 07 30 20

ARENDAL
Arve Karlsen
Pb. 1630, 4857 Arendal
Tlf. 37 02 63 80. Fax 37 09 82 40

Jessheim
Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Holmstubben 3, 2052 Jessheim
Tlf. 63 93 69 20. Fax 63 93 69 24

ODDA
Glass & Låsservice AS
Bustetungt. 4, 5750 Odda
Tlf. 53 65 19 50. Fax 53 65 19 59

ASKER
Låsservice AS
Billingstadsletta 14, Pb. 293, 1396 Nesbru
Tlf. 66 77 81 00 Fax 66 77 81 01

KONGSBERG
Byggsikkerhet A/S
Herman Foss gt. 3, 3611 Kongsberg
Tlf. 32 73 10 93 Fax 32 73 10 87

OSLO
Aker Lås og Nøkkel
Brobekkveien 105, 0582 Oslo
Tlf. 07707 faks. 22 65 48 00

KONGSVINGER
Ingeborg Beslag & Låssystemer AS
Storgt. 2, 2212 Kongsvinger
Tlf. 62 82 31 50. Fax 62 82 31 54

Alarm & Låsservice
- Rolf A. Hemer AS
Thereses gt. 14 B, 0452 Oslo
Tlf. 23 23 29 80. Fax 22 38 00 89

KRAGERØ
Låsspesialisten Kragerø AS
P. A. Heuchsgate 12, 3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 11 76 Fax 35 99 12 76

Eiendomssikring AS
Strømsvn. 266, 0668 Oslo
Tlf. 23 28 81 00. Fax 22 32 55 20

BERGEN
Bergen Låsservice AS
Litleåsvn. 2, Pb. 227, 5871 Bergen
Tlf. 55 53 91 50 Fax 55 53 91 60
Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS
Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen
Tlf. 55 38 93 00. Fax 55 38 93 01
Møller Undall AS avd. Bergen
Kanalvn. 54, 5068 Bergen
Tlf: 55 20 74 80 Fax: 55 20 74 99
Låsservice A/S
Pb. 100 Rådal, 5857 Bergen
Tlf. 970 55 300. Fax 55 22 77 51
BODØ
Låssenteret Bodø AS
Bankgt. 9, 8005 Bodø
Tlf. 75 54 10 10. Fax 75 54 10 15
BÆRUM
trygge rom
Info-Rama, Sandviksvn. 184, 1337 Sandvika
Tlf. 67 80 80 80. Fax 67 80 80 90
DRAMMEN
Låsgruppen AS Drammen
Nedre Storgate 37, 3015 Drammen
Tlf. 32 80 98 00. Fax 32 80 98 50
Møller Undall AS
Hamborggt. 21, 3018 Drammen
Tlf. 32 20 23 00. Fax 32 89 05 60
ELVERUM
Lås & Sikring AS
Svartbekkvn. 85, 2411 Elverum
Tlf. 62 41 96 40. Fax 62 41 96 49
FREDRIKSTAD
Låsgruppen Fredrikstad AS
Stabburvn. 16,1662 Rolvsøy.
Tlf. 69 33 91 60. Fax 69 33 91 70
GJØVIK
b&t Låsservice as
Kallerudsvingen 5, 2815 Gjøvik,
Tlf. 61 14 56 00. Fax 61 14 56 01
Låsemeden Gjøvik AS
Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik
Tlf. 61 17 50 30. Fax 61 17 44 22
HALDEN
Låsgruppen Fredrikstad, avd. Halden
Oscars gt. 1, 1771 Halden
Tlf. 69 18 78 58. Fax 69 18 78 59
HAMAR
b&t Låsservice as Hamar
Pb. 4013 Midtstranda, 2306 Hamar
Tlf. 62 55 34 00. Fax 62 55 34 01
HARSTAD
Låsservice Nor as
Mercurvn. 6, 9408 Harstad
Tlf. 77 00 19 20. Fax 77 00 19 21
HAUGESUND
Glass & Låsservice as
Karmsundgt. 176, 5527 Haugesund
Tlf. 52 73 95 00. Fax 52 73 95 18
Møller Undall AS avd. Haugesund
Rennesøygaten 12
5537 Haugesund
Tlf: 52 75 44 00 Fax: 52 75 44 01
Optimera Industri A/S
Raglamyrvn. 11, 5536 Haugesund
Tlf. 52 71 31 55. Fax 52 71 32 05
HOKKSUND
Eiker Lås-service AS
Sundmoen Næringsområde
3301 Hokksund
Tlf. 32 75 50 90. Fax 32 75 50 91

KRISTIANSAND
Norlock AS, Lås & Nøkkel service
Rådhusgt. 55, P.b. 55 Posebyen
4661 Kristiansand
Tlf. 38 07 72 77. Fax 38 07 72 99
KRISTIANSUND
Norsk Låsservice AS
Industrivn. 13, 6517 Kristiansund
Tlf. 934 15 500 Fax 71 50 22 10
LARVIK
Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgt. 6, 3256 Larvik
Tlf. 33 13 93 93. Fax 33 19 93 99
LILLEHAMMER
b&t Låsservice as
Korgvn. 33, 2609 Lillehammer
Tlf. 61 24 71 10. Fax 61 24 71 11
Låsesmeden AS
Industrigt. 13, 2605 LILLEHAMMER
Tlf. 61 05 23 20 Fax 61 05 23 19
LILLESTRØM
Karl Jensen Lås og Nøkkel service
Nittedalsgt. 12, 2000 Lillestrøm
Tlf. 63 89 22 30. Fax 63 80 05 70
LOFOTEN
Låseservice
Havnegt. 13, 8372 Gravdal
Tlf. 76 08 09 99 Fax 76 08 23 20
LØRENSKOG
Mester-lås Oslo AS
Lørenskogvn. 75, 1470 Lørenskog
tlf. 67 90 93 72 fax 67 90 47 96
MANDAL
Låsmontøren
Store Elvegt. 1 B, 4514 Mandal
Tlf.: 38 26 77 20 Fax: 38 26 77 21
MO I RANA
Nordland Lås & Sikkerhet AS
Midtre gate 4, 8624 Mo i Rana
Tlf. 75 15 45 55. Fax 75 15 45 56
MOLDE
Norsk Låsservice AS
Fannestrandvn. 55, 6415 Molde
Tlf. 93 41 55 00. Fax 71 25 17 99

Groruddalen Låsservice
Trondheimsveien 391, 0953 Oslo
Tlf. 22 82 00 50. Fax 22 82 00 59
Låsgruppen AS Oslo
Essendropsgt. 7, 0368 Oslo
Tlf. 22 95 58 00. Fax 22 95 58 10
Låshuset Larsens Eftf. AS
Dronningens gt. 32, 0154 Oslo
Tlf. 22 47 75 75. Fax 22 47 75 70
Låsmester 1 Oslo
Kjølberggt. 23, 0653 Oslo
Tlf. 22 70 90 90. Fax 22 70 90 80
Låsspesialisten AS
Grefsenvn. 15,0482 Oslo
Tlf. 22 22 88 88. Fax 22 22 78 78
Låssystemer A/S
Tvetenvn. 164, 0671 Oslo
Tlf. 22 27 26 80. Fax 22 27 99 44
Låsteknikk AS
Stensbergt. 20, 0170 Oslo
Tlf. 22 11 22 73 Fax. 22 11 22 74
Morten´s Låsservice
Rugveien 15, 0679 Oslo
Tlf. 22 26 36 82. Fax. 22 26 38 32
Møller Undall AS
Tvetenvn. 152, 0671 Oslo
Tlf. 22 75 90 60. Fax 22 75 90 70
Norsk Nøkkelservice A/S
Sinsenvn. 4, 0572 Oslo
Tlf. 22 04 07 50. Fax 22 04 07 97
Oslo Lås og Nøkkelfix AS
Jens Bjelkes gt. 37, 0578 Oslo
Tlf. 22 68 15 88. Fax 22 68 05 25
R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice
Bernt Ankers gt. 4,0183 Oslo
Tlf. 22 20 12 31. Fax 22 20 20 17
Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S
Neuberggt. 21, 0367 Oslo
Tlf. 22 60 60 60. Fax 22 60 60 60
Vakt Service Alarm & Lås AS
Nydalsveien 15, 0484 OSLO
Tlf. 22 70 80 00 Fax 22 70 80 99

MOSS
Lexow Låsservice AS
Jeløygt 8, 1532 Moss
Tlf. 69 20 60 80. Fax 69 20 60 81

Vrio Lås & Nøkkel A/S
Chr. Krohgs gt. 2, 0186 Oslo
Tlf. 22 17 77 00. Fax 22 17 88 00

Låsgruppen AS, avd. Moss
Ekholtveien 114 1526 Moss
Tlf. 69 26 70 10 Fax: 69 26 90 70

PORSGRUNN
Brann- og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn
Tlf. 35 55 46 33. Fax 35 55 30 30

MYSEN
Vakt Service Teknikk Østfold AS
Vandugbakken 7, 1850 Mysen
Tlf. 69 84 54 90. Fax 69 89 00 52
NAMSOS
Lås & Sikring AS
Abel Meyers gate 7, 7800 Namsos
Tlf. 74 21 68 80. Fax 74 21 68 81

RISØR
Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken, 4993 Sundebru
Tlf. 37 15 83 84 Fax 37 15 86 07
SANDEFJORD
Lås & Prosjektservice AS
Raveien 224, 3242 Sandefjord
Tlf. 33 43 00 30. Fax 33 43 00 35
Låsgruppen AS, Sandefjord
Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord
Tlf. 33 42 87 20. Fax 33 46 10 26

SANDNES
Optimera Industri AS
Stavangervn. 36, 4313 Sandnes
Tlf. 51 68 60 70. Fax 51 68 60 71
Døgnservice: 934 08 778
SARPSBORG
Vakt Service Teknikk Østfold AS
Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg
Tlf. 69 11 44 00 Fax. 69 11 44 01
Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg
Tlf./fax 69 15 47 05
SKI
Follo Lås og Glass-sikring AS
Jernbaneveien 2, 1400 Ski
Tlf. 64 87 69 70. Fax 64 87 71 11
SKIEN
Lås og Beslag AS
Ulefossveien 40, 3730 SKIEN
Tlf. 35 52 79 90 Fax 35 52 79 91
Låshuset AS
Grimsøy Plass 7, 3730 Skien
Tlf. 35 53 35 00. Fax 35 53 35 02
SOLA
Låsesmedmester Hveding AS
Postboks 240, 4097 SOLA
Tlf. 91 63 04 98. Fax 51 65 77 13
STAVANGER
Låsgruppen Stavanger AS
Forusbeen 80, 4033 Stavanger
Tlf. 51 95 12 80. Fax 51 95 12 81
Marvik Service AS
Fritjof Nansensvei 45, 4019 Stavanger
Tlf. 51 84 90 50. Fax 51 84 90 51
Stavanger Låsservice
Zetlitzvn. 2, 4017 Stavanger
Tlf. 51 82 88 50. Fax 51 82 88 59
STEINKJER
Følstad & Jørgensen A/S
Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer
Tlf. 74 15 05 50. Fax 74 15 05 60
STORD
Glass og Låsservice AS
Vabakkjen 6, 5411 Stord
Tlf. 53 40 98 70 Fax. 53 40 98 79
STRØMMEN
Romerike Lås-Service
Strømsvn. 48/50, 2010 Strømmen
Tlf. 63 81 01 01. Fax 63 80 20 54
TROMSØ
Låsgruppen Tromsø AS
Tromsdalen Næringspark
Tromsøysundveien 16/18
9020 Tromsdalen
Tlf. 77 60 77 20. Fax 77 60 77 21
Møller Undall AS avd. Tromsø
Storgt. 110, 9008 Tromsø
Tlf. 77 68 05 22. Fax 77 68 82 83
TRONDHEIM
Beslag-Consult A/S
Industrivn. 57, 7484 Trondheim
Tlf. 72 89 67 60. Fax 72 89 67 61
Låsgruppen Trondheim AS
Olav Tryggvasonsgt. 30, 7011 T rondheim
Tlf. 73 80 65 50. Fax 73 80 65 70
Møller Undall AS, avd. Trondheim
Ingvald Ystgaardsvei 23
7457 Trondheim
Tlf.: 73 89 30 00. Fax: 73 89 30 01
SystemSikring A/S
Klæbuvn. 138, 7031 Trondheim
Tlf. 73 82 07 30. Fax 73 94 53 10
TØNSBERG
Vakt Service Teknikk Vestfold AS.
Kilengt. 10, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 00 34 80. Fax 33 00 34 81
VERDAL
P. A. Elektro AS
Asbjørnsens gt. 1, 7650 Verdal
Tlf. 74 07 30 40. Fax 74 07 30 41
ÅLESUND
Låsservice Ålesund AS
Røysegt.8 B, 6003 Ålesund
Tlf. 70 16 10 90 faks 70 16 10 91
Møre Beslag A/S
Brusdals vn. 169, Pb. 7707, 6022 Ålesund
Tlf. 70 15 80 00. Fax 70 15 80 01

Medlemmenes e-post og www.adresser samt personlige medlemmer finner du på www.nl-lasesmed.no

Minneord
om Bjørn Karlsen
Etter å ha følt seg litt dårlig i en periode fikk Bjørn den
tunge beskjeden 31. Mai 2006 om at han dessverre
hadde fått kreft. Han holdt imidlertid humøret oppe
gjennom mange og tunge behandlinger og den sterke
psyken hans gjorde at han var evig optimist helt til det
siste. Søndag 24. Februar fikk vi den tragiske
meldingen om at Bjørn Karlsen var gått bort.
5. November 1990 startet Bjørn sin karriere i Norsk
Nøkkelservice. Gjennom disse 17 årene har han vært
både markedssjef, daglig leder og til slutt var han
landssjef for CarlF i Norge. Han skal ha en stor del av
æren for utviklingen i Norsk Nøkkelservice de siste
årene. Med sin faglig styrke har han vært med på å
bygge opp bedriften til å bli en mellomstor bedrift med
stor betydning i bransjen.
Han har hatt enormt stor kunnskap om låsbransjen i
Norge, Norden og Europa for øvrig og har nytt stor
respekt blant både kunder, konkurrenter og
leverandører. Han har definitivt vært med på å prege
låsbransjen i Norge de siste 15 årene.
Bjørn var en stor personlighet med stor allmenn
kunnskap og intelligens på mange områder.

Det var mange som brukte han som samtalepartner og
han ga gode råd når vi spurte om det. Han var vår
trygge base som aldri sparte seg og som inspirerte oss i
hverdagen. Han var veldig sosial, glad i mennesker og
hadde et stort nettverk som han satte stor pris på.
Reiselysten var stor og han besøkte mange steder i
verden – helt inntil det siste. Det var imidlertid på hytta
i Valdres og landstedet på Værøy i Lofoten han trivdes
aller best.
Vi har mistet en god kollega og mange av oss har
mistet en veldig god venn. Det vil bli et enormt stort
tomrom som vanskelig lar seg fylle. Heldigvis har vi
mange gode minner som vi vil bære med oss videre og
som vil inspirere oss i den tunge tiden fremover.
Våre tanker går selvfølgelig til Bibbi og Espen i tillegg
til hans foreldre og søster Nina med familie.
Vi lyser fred over Bjørn`s minne.

Venner og kolleger
i Norsk Nøkkelservice og CarlF.

Bjørn Karlsen gikk bort 24. februar
etter lengre tids sykdom, 49 år gammel.
Du var ikke utøvende låsesmed, men en veldig dyktig og
respektert bransjemann. En god og nær kamerat og
viktig støttespiller i mange sammenhenger når forening,
forretning eller privatliv ble satt på større og mindre
utfordringer. En dyktig sparring-partner og venn for
mange leverandører og låsesmeder. Det var mange som
fikk opp øynene for en litt annen forretningsdrift etter at
du kom inn i bransjen med din markedsbakgrunn. Det er
også mange som har nytt godt av din uredde stil i
sammenhenger der noen og enhver har følt oss litt lette i
forhold til sak og autoriteter. Dine klarsynte og oftest
krystallklare svar var godt analysert med konsekvenser
for alle parter.

Du var stor, sterk, robust og så ut til å tåle alt. Derfor var
det helt uvirkelig når du etter nesten to år med kreft ble
så sjuk at det ikke lenger var noen mulighet til å helbrede
deg. Du ga ikke opp for det, men måtte bare gi tapt da
kroppen ikke ville mer. Du hadde en enorm livsappetitt!
Jeg tror det skal leves veldig lenge for å oppleve så mye
og lære seg så mye om mangt som du gjorde i ditt korte
men hektiske og innholdsrike liv.
Vi er mange låsesmeder rundt i landet som vil takke for
de gode minnene vi har fra opplevelser sammen med deg,
Bjørn.
Vi lyser fred over ditt minne og sender våre tanker til
familien din.
Knut Kildahl
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RETURADRESSE:
Norske Låsesmeder
Pb. 107, 1332 Østerås

DORMA
motorlås
...i en klasse
for seg...

DORMA Motor Lock
DML 100-B, motorlås med reile.
DML 100-LB, motorlås med falle og reile.
DML 100-H, motorlås med hakereile.
DML 100-LH, motorlås med falle og hakereile.

FG godkjente SIS modul låskasser.
Rask opplåsing ved impuls.
En styring og kabeltype for alle DML 100 låsenheter.
Og mye mer...

DORMA Norge AS
tel.:
faks.:

23 17 68 00
23 17 68 01

e-post:
dormanorge@dorma.no
internett:
www.dorma.no

